Apoiador da luta camponesa foi
brutalmente assassinado em Jaru

Por volta das 20 horas do
dia 25 de dezembro, o companheiro Elias de Oliveira foi covardemente
assassinado quando chegava em sua casa, no centro de Jaru, região central de
Rondônia. Ele morava nos fundos de sua oficina mecânica Dom Pedro e tinha
acabado de estacionar a caminhonete quando pelo menos um elemento chegou de
moto e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o companheiro. Ele foi
socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Elias era uma pessoa muito alegre, tinha muitos amigos e era um excelente
pai. Sua família é muito trabalhadora. Tio Elias, como era conhecido, possuiu
um lote na área Lamarca, localizada há 50 Km do município de Theobroma,
também na região central de Rondônia. No ano de 2000, mais de 100 famílias
tomaram quase 1000 alqueires de terras públicas, que o latifundiário Catâneo
dizia serem suas, e iniciaram o Acampamento Lamarca. Em 2004 os camponeses
produziram 342 toneladas de arroz, milho e feijão, através do trabalho de
ajuda mútua. As famílias fizeram o Corte Popular e dividiram os lotes entre
si. Sempre lutaram pelos direitos à estrada, escola e energia, e resistiram
bravamente à diversos despejos e ataques de policiais e pistoleiros. Hoje
vivem e produzem com dignidade em suas terras conquistadas com muita luta.
Tio Elias decidiu sair de seu lote e abrir uma oficina mecânica em Jaru, mas
nunca deixou de acompanhar e apoiar a luta camponesa em todo o estado. Ele
sempre visitava a sede da LCP, comprava os jornais A Nova Democracia e
Resistência Camponesa, se indignava com os crimes do latifúndio e do velho
Estado e vibrava com cada conquista dos camponeses. Ele era um entusiasta
apoiador da LCP, transportava companheiros ou emprestava seus veículos,
consertava carros muitas vezes fiado, socorria os que estavam com veículos
estragados na estrada, sem se importar se era feriado ou tarde da noite. Tio
Elias era um trabalhador dedicado, comerciante honesto, cobrava preços justos
e tinha boa relação com seus funcionários.
Ainda não temos informações sobre o motivo e o autor ou autores desse
assassinato covarde. Mas afirmamos que seguiremos lutando incansavelmente
para que o sangue de nosso querido companheiro Elias e de tantos outros não
tenha sido derramado em vão. Erguemos ainda mais alto a bandeira da Revolução
Agrária, revoltados com o assassinato de mais um filho de nosso povo e
animados pelo exemplo de trabalho, luta e solidariedade do companheiro Elias.
Companheiro Elias, presente na luta!
Conquistar a terra, destruir o latifúndio!

